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V E D E C K O - P E D A G O G I C K Á  C H A R A K T E R I S T I K A  

 

d o c .  M g r .  M a r e k  K á č e r ,  P h D .   

 

 

 

Vzdelanie a profesionálny postup: (uviesť časové údaje /od – do/, inštitúciu, odbor, stupeň 

vzdelania alebo iné potrebné údaje) 

 

2002 – 2008  -   Právnická fakulta TU v Trnave – 2. stupeň VŠ štúdia (odbor „právo“), 

akademický titul Mgr. 

2008 – 2011     -    Právnická fakulta TU v Trnave – 3. stupeň VŠ štúdia – doktorandské   

štúdium v študijnom programe Teória a dejiny štátu a práva, úspešná 

obhajoba dizertačnej práce na tému: „Súdne rozhodnutie ako prameň 

práva“ dňa 30.6.2011, udelený akademický titul PhD. 

2016 - 05/2016  -   začiatok habilitačného konania v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny 

štátu a práva na PF TU Trnava, podaná žiadosť 17.5.2016;  

2016 – 11/2016  -   habilitačná prednáška „O prípustnom použití argumentu ad hominem“ 

a obhajoba habilitačnej práce „Na okraji krajnej núdze. O prepisovaní 

zákonov počas ich  aplikácie.“ (16. 11. 2016) 

04/2017 –               rozhodnutie o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom 

odbore teória a dejiny štátu a práva vo Vedeckej rade TU v Trnave, 

Právnickej fakulty dňa 6. 4. 2017,  

06/2017   -             ukončenie habilitačného konania - účinnosť dekrétu od 20. 6. 2017 

podpisom rektora TU 

 

 

 

Pedagogická činnosť a akademické funkcie: (uviesť časové údaje /od – do/, inštitúciu, 

odbor, stručne popis, alebo iné potrebné údaje) 

 

- 2011 –  doteraz    -  odborný asistent na Katedre teórie práva PF TU v Trnave. Od roku 

2014 Katedra teórie práva a ústavného práva. Od roku 2017 

funkčné miesto docenta.  

- 2016 – poverený vedúci Katedra teórie práva a ústavného práva, 2019 – vedúci 

katedry,  

- člen Akademického senátu PF TU Trnava, od 02/2015 – 02/2017; 02/2017 – 02/2019; 

02/2019 – 10/2021, od 13. 10. 2021 – 13. 10. 2023,  

 

Významné pracoviská: (uviesť časové údaje /od – do/, inštitúciu, odbor) 

 

2011 – súčasnosť, Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra teórie práva  

a ústavného práva 

2013 –   súčasnosť, Ústav štátu a práva SAV v Bratislave, vedecký pracovník v rámci  

Oddelenia verejného práva 
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Aktívna účasť na zahraničných vedeckých konferenciách, sympóziách, seminároch: 

(uviesť mesto, krajinu, dátum, povahu konferencie/seminára – napr. medzinárodná vedecká 

konferencia, názov podujatia, organizátorov, fakt, že sa jednalo o POZVANÝ PRÍSPEVOK, 

príp. uviesť, či bol publikovaný) 

 

1. Brno, ČR, 5.12.2008, IV. Ročník konferencie „České právní myšlení a logika-

minulost a perspektivy“, organizátor PF MU Brno, Katedra právnej teórie, pozvaný 

príspevok na tému: Vzťah deskriptívnych a normatívnych viet z pohľadu vzťahu 

medzi platnosťou a účinnosťou práva.  

2. Praha, ČR, 10. – 11. 12 2012, konferencia 20 let Ústavy České republiky, organizátor 

Senát a poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, aktívna účasť, príspevok 

na tému: „Spoločenská zmluva ako argument proti materiálnemu jadru“; (schválená 

účasť namiesto pozvaného doc. Procházku, PhD.), príspevok publikovaný v zborníku 

(AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Spoločenská 

zmluva ako argument proti materiálnemu jadru / MarekKáčer. In: 20 let Ústavy České 

republiky. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. - ISBN 978-80-

7380-448-0. - S. 138-166) 

3. Olomouc, ČR, 15. – 16. 5. 2014, konferencia Olomoucké právické dny 2014, 

organizátor UP Olomouc, PF, aktívna účasť v sekcii Teorie práva na tému: Právní 

formalismus, príspevok na tému: Argumentačný formalizmus ako spôsob riešenia 

medziľudských konfliktov. 

4. Brno, ČR, 2. 6. 2016, medzinárodná vedecká konferencia „Ústavněprávní hodnoty 

a metafyzika“, organizátor MU Brno, Právnická fakulta, aktívna účasť, pozvaný 

príspevok na tému: O úlohe metafyziky pri odôvodňovaní ľudských práv. 

5. Brno, ČR, 1. 6. 2017, medzinárodná vedecká konferencia „Weyrovy dny právní teorie 

2017“, organizátor PF MU Brno, Katedra právní teorie, aktívna účasť v sekcii Právo 

a politika očima právních teoretikú, pozvaný príspevok na tému: O dvojakej povahe 

politického myslenia  a jej zrkadlení v procese aplikácie práva. 

6. Brno, ČR, 10. – 11. 5. 2018, teoreticko-právní workshop „Dělba moci a jiné aktuální 

problémy teorie a filosofie práva“, organizátor PF MU Brno, aktívna účasť 

7. Brno, ČR, 7. – 8. 6. 2018, medzinárodná vedecká konferencia „Weyrovy dny právní 

teorie 2018“, organizátor PF MU Brno, Katedra právní teorie, aktívna účasť, pozvaný 

príspevok na tému: Bezhodnotová právna veda ako produkt sekvenčnej argumentácie.  

8. Brno, ČR, 15. – 16.  11. 2018, XII. ročník medzinárodnej konferencie „Dny práva 

2018“, organizátor PF MU Brno, aktívna účasť v sekcii Katedry ústavního práva 

a politologie na tému: Návrat k nedemokratickým režimům ve střední Evropě?, 

pozvaný príspevok na tému: Politická korektnosť a radikalizácia verejnej mienky. 

9. Brno, ČR, 21. – 22. 11. 2019, medzinárodná konferencia Dny práva 2019 (Days of 

Law 2019), organizátor PF MU Brno, aktívna účasť v sekcii 100 let brněnské školy 

normativní teorie, pozvaný príspevok na tému: Teória ako slúžka praxe.  

10. Paríž, Francúzsko, 14. – 15. 2. 2020, medzinárodná konferencia „Theories of Human 

Rights“, organizátor SILPEM a Panthéon Sorbonne University Paris, príspevok na 

tému Why human rights trump even in the world of cultural diversity? 

11. Brno, 16. 4. 2020, on-line workshop Perspektivy právní teorie, organizátor PF MU 

Brno, aktívna účasť v rámci  debaty na publikáciou Materiálne jadro v slovenskom 

ústavnom práve: Doktrinálny disent proti zrušeniu sudcovských previerok. (autori: 

Káčer, M. – Neumann, J.). 

12. Brno, ČR, 11. – 12. 6. 2020, medzinárodná  vedecká konferencia Weyrovy dny právní 

teorie 2020“, organizátor PF MU Brno, aktívna účasť v sekcii Právní stát a lidská 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=122051&fs=93C740C022F547298AE2C58462721EE6
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=122051&fs=93C740C022F547298AE2C58462721EE6
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práva očima právní a politické filosofie, príspevok na tému: Prednosti ľudskoprávnej 

argumentácie pred materiálnoprávnou argumentáciou. 

 

Aktívna účasť na domácich vedeckých konferenciách, sympóziách, seminároch: (uviesť 

mesto, dátum, povahu konferencie/seminára – napr. medzinárodná vedecká konferencia, 

názov podujatia, organizátorov, fakt, že sa jednalo o POZVANÝ PRÍSPEVOK, príp. uviesť, 

či bol publikovaný) 

 

1. Trnava, 28. 3. 2009, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty 

TU v Trnave, pozvaný príspevok 

2. Trnava, 27.11.2009, vedecký seminár „Europeizácia a transnacionalizácia pracovných 

vzťahov“, organizátor JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. v rámci projektu VEGA 

MŠ SR č. 1/4619/07), členka Katedry pracovného práva a práva soc. zabezpečenia PF 

TU Trnava, pozvaný príspevok 

3. Trnava, 27.3.2010, „Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Trnavskej 

univerzity v Trnave, Právnickej fakulty“, pozvaný príspevok 

4. Trnava, 26. 3. 2011, konferencia „Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov TU 

v Trnave Právnickej fakulty“, teoreticko-historická sekcia, organizátor PF TU Trnava, 

pozvaný príspevok, bude publikovaný v zborníku 

5. Trnava, 16.4.2012, seminár „De arte boni at aequi“ – Pocta k životnému jubileu 

Alexandry Krskovej, organizátor PF TU Trnava, Katedra teórie práva, pozvaný 

príspevok 

6. Trnava, 20. – 21. 9. 2012, 2. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Dies Iuris 

Tyrnavienses –Trnavské právnické dni, téma konferencie Hodnotový systém práva 

a jeho reflexia v právnej teórii a praxi, organizátor PF TU Trnava, pozvaný príspevok 

v sekcii č. 3 Hodnotové východiská v procese aplikácie práva, aktívna účasť 

s príspevkom na tému: Hierarchia hodnôt a hodnotový pluralizmus. 

7. Tatranská Štrba, 20. – 22. 3. 2013, medzinárodná konferencia „Zmena práva“, 

organizátor Ústav štátu a práva SAV, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: 

„Zmena právneho názoru.“ 

8. Trnava, 10. 4. 2014, on-line medzinárodná vedecká konferencia na tému Quid leges 

sine moribus? (Metamorfózy vývoja štátu a práva v dejinách“, konferencia je 

venovaná príležitosti významného životného jubilea popredného predstaviteľa 

slovenskj právnohistorickej vedy prof. Petra Mosného, organizátor TU Trnava, PF, 

Katedra dejín práva, pozvaný príspevok na tému: 33 aforizmov a o videní (sa). 

(spoluautorka Lucia Berdisová, PF TU Trnava). 

9. Trnava, 25. – 26. 9. 2014, Trnavské právnické dni (Dies Iuris Tyrnavienses) na tému: 

Rozhodovacia činnosť národných, medzinárodných a európskych súdov, organizátor 

PF TU Trnava, aktívna účasť v sekcie Teórie práva a ústavného práva na tému: Zákon 

a sudca na európskom kontinente. Dotváranie ústavných textov súdnymi orgánmi. 

Pozvaný príspevok na tému: Ako na Humovu tézu? 

10. Piešťany, 11. – 13. 3. 2015, medzinárodná konferencia „Ako právo reaguje na 

novoty“, organizátor Ústav štátu a práva SAV, aktívna účasť za ÚŠaP SAV Ba, 

pozvaný príspevok na tému „Na Západe nič nového: Kopernikovský obrat v ontológii 

práva“ (spoluautorka dr. Lucia Berdisová, ÚŠaP SAV Bratislava)  

11. Trnava, 22. – 23. 9. 2016, medzinárodná vedecká konferencia Trnavské právnické dni 

2016 na tému „Nová Európa – výzvy a očakávania“, organizátor PF TU Trnava, 

aktívna účasť v sekcii č. 3 Otvorená textúra Ústavy, pozvaný príspevok na tému: 

Bezhodnotová interpretácia Ústavy. 
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12. Piešťany, 5. – 7. 4. 2017, medzinárodná konferencia „Právny pluralizmus a pojem 

práva“, organizátor Ústav štátu a práva SAV Bratislava, aktívna účasť, pozvaný 

príspevok na tému: Pluralizmus či centralizmus: deskripcia či preskripcia? (vystúpenie 

za SAV). 

13. Trnava, 9. 11. 2017, medzinárodná vedecká konferencia „The Key-stone of 

Discrimination and the Impact of its Manifestations on the selected Groups of 

Population“ (Podstata diskriminácie a jej prejavy s dosahom na vybranú skupinu 

obavyteľstva), organizátor Katedra dejín práva PF TU Trnava, aktívna účasť, pozvaný 

príspevok na tému: Is affirmative action consistent with the principle of equality?  

14. Trnava, 20. – 21. 9. 2018, medzinárodný vedecký kongres „Trnavské právnické dni“ 

na tému: „Právny štát – medzi vedou a umením (Dies Iuris Tyrnavienses – Rule of 

Law – Between Science and Art)“, organizátor TU Trnava, Právnická fakulta, aktívna 

účasť v sekcii teória práva a ústavné právo na tému „Princíp legality v materiálnom 

právnom štáte (In memoriam prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc.)“, pozvaný príspevok na 

tému: Je dočasná klauzula večnosti zmysluplná?   

15. Piešťany, 3. – 5. 4. 2019, medzinárodná konferencia „Zmeny v chápaní práva: 

pluralita systémov, prameňov, perspektív...“, organizátor Ústav štátu a práva SAV 

Bratislava, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Pluralita legalít: medzi 

materiálnym a formálnym právnym štátom.  

 

Účasť na zahraničných konferenciách, seminároch, letných školách, workshopoch: 

(uviesť mesto, krajinu, dátum, povahu konferencie/seminára – napr. medzinárodná vedecká 

konferencia, názov podujatia, organizátorov) 

– 

 

Účasť na domácich konferenciách, seminároch, letných školách, workshopoch: (uviesť 

mesto, krajinu, dátum, povahu konferencie/seminára – napr. medzinárodná vedecká 

konferencia, názov podujatia, organizátorov) 

 

1. Trnava, 7.5.2010, medzinárodná vedecká konferencia „Vnútroštátne súdy a európske 

súdy: spojené alebo paralelné svety? Vnútroštátna aplikácia európskeho práva a úloha 

európskej judikatúry v nej.“, organizátor Právnická fakulta TU Trnava, Katedra teórie 

práva, účasť 

2. Trnava, 28. 3. 2014, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity 

v Trnave, Právnickej fakulty, organizátor PF TU Trnava, moderátor  I. bloku  -  

Teoreticko-historickej sekcie.  

3. Trnava, 1. 4. 2016, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity 

v Trnave, Právnickej fakulty, organizátor PF TU Trnava, moderátor  I. bloku  -  

Teoreticko-historickej sekcie.  

4. Smolenice, 16. – 17. 6. 2016, odborný seminár na tému „Súčasné výzvy pedagogickej 

a vedeckej činnosti v oblasti teórie práva“ organizovaný v rámci stretnutia katedier teórie 

práva slovenských a českých právnických fakúlt, organizátor PF TU Trnava, Katedra 

teórie práva a ústavného práva, účasť 

5. Trnava, 3. 4. 2017, odborné podujatie (diskusné fórum) na tému: Požiadavky justičnej 

praxe na vzdelávanie právnikov, organizátor PF TU Trnava, účasť 

6. Bratislava, 12. 4. 2019, medzinárodná vedecká konferencia „Sloboda združovania – 

verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty“, organizovaná v rámci riešenia projektu VEGA 

č. 1/0172/17, organizátor Katedra teórie práva a ústavného práva PF TU Trnava, účasť 

7. Trnava, 29. 3. 2019, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov TU v Trnave, 

Právnickej fakulty, účasť ako moderátor sekcie, vedecký výbor konferencie, školiteľ 
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Účasť v rigoróznom konaní: (uviesť časový údaj – napr. 2001 – doteraz, inštitúciu, odbor, 

členstvo/oponovanie prác) 

 

• člen komisie pre štátne a rigorózne skúšky na Právnickej fakulte TU v Trnave 

• Predseda rigoróznej komisie pre špecializáciu Ústavné právo, menovanie od 15. 7. 

2020, na základe účinnosti novej vyhlášky dekana č. 1/2020 o rigoróznom konaní TU 

v Trnave, Právnickej fakulte zo dňa 15. 7. 2020 

• Predseda rigoróznej komisie pre špecializáciu Teória práva, menovanie od 15. 7. 2020, 

na základe účinnosti novej vyhlášky dekana č. 1/2020 o rigoróznom konaní TU 

v Trnave, Právnickej fakulte zo dňa 15. 7. 2020 

 

Vedecká škola, oponovanie dizertačných prác: 

Vedenie doktorandov – školiteľ: (uviesť časové údaje, meno doktoranda, vedný/študijný 

odbor, inštitúciu, v prípade ukončenia štúdia uviesť dôvod – napr. skončenie štúdia, úspešná 

obhajoba dizertačnej práce a pod.) 

 

• školiteľ doktorandského štúdia na Právnickej fakulte  TU Trnava, študijný program 

teória a dejiny štátu a práva (december 2011); ústavné právo (od 2016) 

 

Oponovanie dizertačných prác a členstvo v komisiách pre obhajobu dizertačných prác: 

(uviesť časové údaje, meno doktoranda, vedný/študijný odbor, inštitúciu, fakt, či sa jednalo 

o oponovanie alebo o členstvo v komisii) 

 

• člen odborovej komisie pre doktorandský študijný program teória a dejiny štátu 

a práva na Právnickej fakulte TU v Trnave (od december 2011 - 2021) 

• člen odborovej komisie pre doktorandský študijný program ústavné právo na 

Právnickej fakulte TU v Trnave (od 2016 - 2021) 

• člen subodborovej pracovnej komisie pre doktorandský študijný program Teória 

a dejiny štátu a práva (menovanie v súlade s opatrením dekana Trnavskej Univerzity 

v Trnave, Právnickej fakulty č. 1/2019, ktorým sa zriaďujú odborové komisie a 

subodborové pracovné komisie pre doktorandské štúdium a určuje sa ich 

organizácia a rokovací poriadok),  menovanie od 15. 5. 2021 

• predseda subodborovej pracovnej komisie pre doktorandský študijný program 

Ústavné právo (menovanie v súlade s opatrením dekana Trnavskej Univerzity v 

Trnave, Právnickej fakulty č. 1/2019, ktorým sa zriaďujú odborové komisie a 

subodborové pracovné komisie pre doktorandské štúdium a určuje sa ich 

organizácia a rokovací poriadok),  menovanie od 15. 5. 2021 

• člen Oborové rady doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy – 

Teorie, filozofie a sociologie práva" na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v 

Prahe. (od 2020) 

• člen Oborové rady doktorského studijního programu: Legal Theory and Public 

Affairs v rámci Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, (od 2020) 

 

 

 

Účasť  v habilitačnom a vymenúvacom konaní za profesora: (uviesť časové údaje 

/postačuje rok/, meno uchádzača, odbor, inštitúciu, fakt, či sa jednalo o oponovanie alebo 

o členstvo v komisii) 
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Účasť na riešení výskumných projektov a pridelené granty: (uviesť časové údaje 

/postačuje rok/, názov a číslo projektu, inštitúciu, ktorá grant/projekt pridelila/vyhlásila; 

inštitúciu, na ktorej bola úloha riešená, hlavného riešiteľa príp. ďalších spoluriešiteľov; 

v prípade ukončeného výskumu stručne uviesť výstup) 

 

Názov projektu: Interpretácia a aplikácia práva v kontexte jeho globalizácie a unifikácie 

Grantová schéma: VEGA MŠVVaŠ SR 

Číslo projektu: 1/0614/08 

Doba riešenia: 2008 - 2010 

Dotácia: 20.767EUR 

Pozícia: člen riešiteľského kolektívu 

 

Názov projektu: Súdy a tvorba práva – hypertrofia legislatívy a judikatúra ako prameň práva 

Grantová schéma: VEGA MŠVVaŠ SR 

Číslo projektu: 1/0275/11 

Doba riešenia: 2011 - 2013 

Dotácia: 21.115EUR 

Pozícia: člen riešiteľského kolektívu 

 

 

Názov projektu: Právne argumenty a právne princípy ako pramene práva 

Grantová schéma: APVV – Všeobecná výzva VV2011 

Číslo projektu: APVV-0562-11 

Doba riešenia: 2012-2015 

Dotácia: 114.837EUR 

Pozícia: člen riešiteľského kolektívu 

 

Názov projektu: Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva 

Grantová schéma: APVV – Všeobecná výzva VV2015 

Číslo projektu: APVV-15-0267 

Doba riešenia: 2016-2019 

Dotácia: 117.038,- EUR 

Pozícia: člen riešiteľského kolektívu (za SAV) 

 

Názov projektu: Ústava liberálno-demokratického štátu a radikalizácia politickej kultúry 

Grantová schéma: APVV – Všeobecná výzva VV2017 

Číslo projektu: APVV-17-0056 

Doba riešenia: 2018-2022 

Dotácia: 157 124,- EUR 

Pozícia: zodpovedný riešiteľ  

 

Názov projektu: Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu 

Grantová schéma: APVV – Všeobecná výzva VV2019 

Číslo projektu: APVV-19-0090 

Doba riešenia: 2020-2024 
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Dotácia: 210.000, - EUR 

Pozícia: člen riešiteľského kolektívu (za SAV) 

 

 

Členstvo v medzinárodných akademických, vedeckých a odborných výboroch 

a organizáciách a grémiách: (uviesť časové údaje /od – do/, organizáciu, príp. stručný popis 

participácie) 

 

 

Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch 

a organizáciách a grémiách: (uviesť časové údaje /od – do/, organizáciu, príp. stručný popis 

participácie) 

 

• člen Komisie pre doktorandské štúdium Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej 

fakulty, poradného orgánu dekana fakulty, menovanie od 1. 2. 2021 (podľa čl. 1 ods. 3 

Rozhodnutia dekana PF TU č. 2/2021) 

 

Legislatívna a normotvorná činnosť: (uviesť časové údaje /od – do/, inštitúciu, príp. 

stručný popis participácie) 

 

 

Členstvo vo vedeckých radách: (uviesť časové údaj /od – do/, inštitúciu) 

- člen Vedeckej rady TU v Trnave, Právnickej fakulty, funkčné obdobie od 21. 6. 2017 -

doteraz 

 

Členstvo v redakčných radách: (uviesť časové údaje /od – do/, inštitúciu) 

 

- člen redakčnej rady vedeckého časopisu Forum Iuris Europaeum, ktorý vydáva 

Právnická fakulta TU v Trnave, ISSN 1339-4401 (od 2013 – doteraz) 

 

Organizovanie vedeckej činnosti, členstvo v programových výboroch podujatí: (uviesť 

dátum konania, charakter a názov podujatia, organizátorov podujatia, fakt, či sa jednalo 

o prizvanie do programového výboru) 

 

1. Trnava, 16.4.2012, seminár „De arte boni at aequi“ – Pocta k životnému jubileu 

Alexandry Krskovej, organizátor PF TU Trnava, Katedra teórie práva, člen 

organizačného výboru 

8. Trnava, 20. – 21. 9. 2012, 2. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Dies Iuris 

Tyrnavienses –Trnavské právnické dni, téma konferencie Hodnotový systém práva a jeho 

reflexia v právnej teórii a praxi, organizátor PF TU Trnava, člen organizačného výboru za 

PF TU Trnava 

9. Trnava, 29. 11. 2012, interaktívna hodina profesijnej etiky pre právnikov – lektor prof. 

James E. Moliterno z Woshington and Lee Law School, USA špecialista na problematiku 

právnickej etiky, organizátor PF TU Trnava, Katedra ústavného práva a Katedra teórie 

práva a Veľvyslanectvo USA na Slovensku, spoluorganizátor za Katedru teórie práva 

10. Trnava, 16. 3. 2013, „Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov PF TU Trnava“, 

organizátor PF TU Trnava, moderátor I. bloku teoreticko-historickej sekcie 

11. Trnava, 11. – 12. 11. 2013, séria odborných diskusií na tému Úloha a postavenie právnika 

a právničky v spoločnosti – I. blok Známi právnici, ktorí vedia niečo o práve, II. blok 
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Známi neprávnici, ktorí vedia niečo o práve, III. Neznámi právnici, ktorí vedia niečo 

o práve, organizátor podujatia za Katedru teórie práva 

12. Piešťany, 11. – 13. 3. 2015, medzinárodná konferencia „Ako právo reaguje na novoty“, 

organizátor Ústav štátu a práva SAV, účasť na organizácií konferencie najmä pri profilácii 

jej tematického zamerania. 

13. Trnava, 5. 6. 2015, medzinárodná vedecká konferencia na tému. „Princípy 

konštitucionalizmu“, organizátor Katedra teórie práva a ústavného práva PF TU Trnava, 

organizácia konferencia v rámci riešenia projektu APVV č. 0562-11 pod názvom: „Právne 

argumenty a právne princípy ako pramene práva“ na PF TU Trnava, člen organizačného 

výboru . 

14. Trnava, 10. 11. 2015, odborná diskusia na tému „Diskusia o stave a perspektívach 

slovenského súdnictva“, organizátor podujatia 

15. Trnava, marec 2016, menovanie za člena organizačného výboru medzinárodnej vedeckej 

konferencie Trnavské právnické dni 2016, (konferencia v septembri 2016) 

16. Smolenice, 16. – 17. 6. 2016, odborný seminár na tému „Súčasné výzvy pedagogickej 

a vedeckej činnosti v oblasti teórie práva“ organizovaný v rámci stretnutia katedier teórie 

práva slovenských a českých právnických fakúlt, organizátor PF TU Trnava, Katedra 

teórie práva a ústavného práva, člen organizačného výboru 

17. Trnava, 22. – 23. 9. 2016, medzinárodná vedecká konferencia Trnavské právnické dni 

2016 na tému „Nová Európa – výzvy a očakávania“, organizátor PF TU Trnava, 

moderátor a aktívna účasť v sekcii č. 3 Otvorená textúra ústavy, člen organizačného 

výboru konferencie 

18. Trnava, 02/2018 -  menovanie za člena vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej 

konferencie Trnavské právnické dni 2018 na tému „Právny štát- medzi vedou a umením“, 

menovanie február 2018, termín konferencie: 20. – 21. 9. 2018 

19. Bratislava, 12. 4. 2019, medzinárodná vedecká konferencia „Sloboda združovania – 

verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty“, organizovaná v rámci riešenia projektu VEGA 

č. 1/0172/17, organizátor Katedra teórie práva a ústavného práva PF TU Trnava, účasť, 

člen vedeckého výboru konferencie 

20. Trnava, 8. 4. 2021, pravidelná konferencia študentov fakulty, vzhľadom na 

epidemiologickú situáciu -  online Vedecká študentská konferencia TU v Trnave, 

Právnickej fakulty, vedúci sekcie Ústavné právo a teória práva 

21.  

 

Najvýznamnejšie výsledky: (podľa vlastného uváženia) 

 

Ocenenia: 

 

Trnava, 10. 4. 2018 – udelenie ocenenia Trnavskej univerzity v Trnave „Cena Martina 

Palkoviča za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti“, udelené na slávnostnej akadémii 

pri príležitosti Dňa učiteľov. Ocenenie udelil rektor TU.  

 

 

Iné: (podľa vlastného uváženia) 

 

- recenzent časopisu Právny obzor, ISSN 0032-6984 

- recenzent časopisu Časopis pro právní vědu a praxi, ISSN 1210-9126 

- recenzent časopisu The Lawyer´s Quarterly, ISSN 1805-840X 

- hodnotiteľ v rámci komplexnej evaluácie Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, 

Praha (máj - jún 2015; apríl – máj 2020) 
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- hodnotiteľ v rámci komplexnej evaluácie Právnickej fakulty Univerzity Karlovej 

v Prahe (november 2019 – február 2020) 

- recenzent časopisu Corpus Delicti, ktorý vydáva ELSA Trnava 

- posudzovateľ návrhu projektu v rámci všeobecnej výzvy vypísanej grantovou 

agentúrou APVV v roku 2011, posudzovanie projektu 2012 

- posudzovateľ projektov OPUS, PRELUDIUM a SONATA pre National Science 

Center Poland (Narodowe Centrum Nauki), od september 2016 

 

 

 

Prednášková činnosť:  

 

- Olomouc, ČR – vyžiadaná prednáška pre doktorandov na tému „Úvod do právní 

metodologie“ na Právnickej fakulte UP v Olomouci, konanie prednášky 6. 10. 2017, 

osobné poďakovanie dekanky fakulty za prednesenie mimoriadnej prednášky. 

- Olomouc, ČR – vyžiadaná prednáška pre študentov magisterského štúdia v odbore 

právo na tému „Filozofické koncepcie demokracie“ na PF UP Olomouc,  konanie 

prednášky 13. 10. 2017, osobné poďakovanie dekanky fakulty za prednesenie 

mimoriadnej prednášky. 

- Piešťany, 13. – 21. 11. 2017, prednášková činnosť v rámci prednášok na XXII. 

ročníku jesennej školy práva na tému: „Rovnoprávnosť v rôznorodej Európe“, 

organizátor Ústav štátu a práva SAV Bratislava, Friedrich Ebert Stiftung a Slovenský 

podporný výbor EUROPE 2000, s finančnou podporou predsedu vlády SR, prednášky 

- Piešťany, 23. 11. – 1. 12. 2018, prednášková činnosť v rámci prednášok na XXIII. 

ročníku jesennej školy práva na tému: „Právny štát“, organizátor Ústav štátu a práva 

SAV Bratislava, Friedrich Ebert Stiftung a Slovenský podporný výbor EUROPE 2000, 

prednáška Hodnotové opodstatnenie formálneho právneho štátu. (za ÚŠaP SAV) 

- Piešťany, 8. – 16. 11. 2019, prednášková činnosť v rámci prednášok na XXIV. 

ročníku jesennej školy práva na tému: „Realizácia práva v podmienkach právneho 

pluralizmu: európsky model“, organizátor Ústav štátu a práva SAV Bratislava, 

Friedrich Ebert Stiftung a Slovenský podporný výbor EUROPE 2000, prednáška 

Teoretické uchopenie realizácie práva v podmienkach právneho pluralizmu. (za ÚŠaP 

SAV) 

-  

Lektorská činnosť:  

- Omšenie, 18. – 19. 6. 2018, lektorská činnosť na odbornom podujatí „Pramene 

práva“ na témy:  Aktuálne chápanie prameňov práva. Od ustálenej judikatúry 

k precedensu. Právna obyčaj. Pramene úniového práva. Organizátor Justičná akadémia 

SR Pezinok. Cyklus prednášok na tému: Právne princípy ako prameň práva?, 

Precedens a ustálená judikatúra.  

- Omšenie, 20. – 21. 6. 2019, lektorská činnosť na odbornom podujatí „Výklad práva“. 

Organizátor Justičná akadémia SR Pezinok. Prednášky na tému: Úmysel autora 

a význam textu.  

- Omšenie, 29. – 30. 3. 2021, lektorská činnosť na odbornom podujatí „Spravodlivosť“, 

Organizátor Justičná akadémia SR Pezinok. Prednáška na tému: Procesná 

spravodlivosť 
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Zahraničné študijné pobyty: 

 

- Paríž, Francúzsko, 11. – 15. 2. 2020 – absolvovanie zahraničného študijného pobytu 

na École de droit de la Sorbone v Paríži, v rámci riešenia projektu APVV-17-0056 

- Brno, ČR, apríl – máj 2010 – absolvovanie zahraničného študijného pobytu na 

Právnickej fakulte Masarykovy unvierzity v Brně, ČR, na Katedre právní teorie. 

- Oslo, Nórsko, 22. – 29. 6. 2013, zahraničný výskumný pobyt na Univerzite v Oslo 

a v knižnici Law Faculty, University of Oslo (Domus Bibliotheca), v rámci riešenia 

projektu APVV 0562-11. 

- Praha, ČR, 14. 7 – 25. 7. 2014 – absolvovanie zahraničného študijného pobytu na 

Ústave státu a práva AV ČR v Prahe. 

 

Ďalšie vzdelávanie: 

 

Trnava, 12. 2. – 19. 3. 2021 – online vzdelávací kurz pre pedagógov TU, Právnickej fakulty 

pod spoločným názvom „Etické aspekty v procese výučby práva“ – v rámci cyklu prednášok 

„Etické dilemy učiteliek a učiteľov práva“ (12. 2. 2021, 26. 2. 2021 a 19. 3. 2021), lektorka 

Mgr. Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M., Ústav štátu a práva SAV Bratislava, účasť 

 

Recenzent: 

 

- recenzent monografie „Introduction to the Slovak Constitutional System“, autor: 

Krošlák Daniel, vydavateľstvo UCM Trnava v Poľsku - Ksiezy Mlyn Dom 

Wydawniczy, Lodź, 2013, ISBN 978-83-7729-189-4 

- recenzent monografie: Výkrik konštitučnej demokracie, Korpáš, E., Praha: Leges, 

2015, 128 s., ISBN 978-80-7502-133-5. 

- recenzent monografie: Právní rozum a morální cit. Hodnotové základy právního 

myšlení. Autor Sobek, Tomáš, Praha: Ústav státu a práva AVČR, 2016, ISBN 978-80-

87439-23-4.   

- recenzent monografie: Právní etika. Autor Tomáš Sobek a kol. Praha: Leges, 2019, 

ISBN 978-80-7502-333-9. 

- recenzent zborníka: Vítězové a poražení: Právní a etické problémy současné 

koronakrize. Autori: Šejvl, M. – Agha, P. – Sobek, T. – Kokešová, J. – Černý, D. 

Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2020, ISBN 978-80-87439-45-6. 

- recenzent zborníka: Parlamentná kultúra. Neumann, J. (ed.). Trnava: Typi 

Universitatis Tyrnaviensis, 2020, ISBN 978-80-568-0293-9. 

 

 

 


